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رقابت با ببر
با این حال یاش��ین هم مثل سایر س��تارگان دنیا فوتبال برای تثبیت جایگاه خود ناچار بود با رقبای باتجربه رقابت کند .در بدو
ورود لو به این تیم ،الکسی خومیچ ملقب به ببر دروازه بان اصلی دینامو بود .همان دروازه بانی که بعد از پایان جنگ جهانی دوم
در چند دیدار دوس��تانه با دینامو در بریتانیا به میدان رفت و مورد توجه بسیاری از فوتبالدوستان قرار گرفت .خومیچ که  9سال
از لو بزرگ تر بود ،آنچنان جایگاه خود را تثبیت کرده بود که بو در س��ال  1950تنها در دو مس��ابقه فرصت کرد که درون دروازه
بایس��تد! این آمار در سالهای بعد کمتر هم شد به طوری که در سالهای  1951و  1952حتی یک بازی هم به سنگربان همیشه
س��یاه پوش نرسید! با این حال سرانجام او فرصت الزم را کسب کرد .خومیچ در سال  1953مصدوم شد و از آن پس لو به صورت
کامل جایگاه او را گرفت به گونه ای که آلکسی سالهای پایانی فوتبال خود را در دینامو مینسک و اسپارتاک مسکو سپری کرد.
*******
نخستین قهرمانی در لیگ
در سال  1950یاش��ین و هم تیمی هایش عنوان دوم را در لیگ  19تیمی شوروی کس��ب کردند؛ باالتر از دینامو تفلیس و با 3
امتیاز کمتر از زسکا مسکو .چهار سال بعد تعداد تیمهای لیگ به  13کاهش یافته بود .این بار رقابت بر سر قهرمانی بین تیمهای
دینامو مسکو ،اسپارتاک مسکو و اسپارتاک مینسک بود .اما سرانجام یاشین و هم تیمی هایش با  15برد و تنها  4شکست عنوان
قهرمانی لیگ را از آن خود ساختند .در همان سال بود که یاشین برای اولین بار به تیم ملی کشورش دعوت شد.
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دو هفته قبل فدراس�یون بین الملل�ی فوتبال (فیفا) از پوس�تر جام جهانی ۲۰۱۸
روس�یه در یکی از ایس�تگاه های متروی ش�هر مس�کو رونمایی کرد .در مراسم
رونمایی این پوس�تر ویتالی موتکو وزی�ر ورزش ،فاطیما س�امورا ،دبیر کل فیفا،
آلکس�ی س�وروکین مدیر کمیته س�ازماندهی جام جهانی روس�یه ،الکس�اندر
گوربنکو ،معاون شهردار مسکو و ایگور آکینکیف ،سفیر جهانی جام جهانی ۲۰۱۸
و دروازه بان تیم ملی روس�یه حاضر بودند .اما مساله مهم ،خود پوستر بود .در این
پوس�تر که توس�ط «ایگور گوروویچ» هنرمند روس طراحی شده ،تصویری از «لو
یاشین» دروازه بان افسانه ای فوتبال شوروی سابق نقش بسته است.
اما یاشین چه کرده که این گونه به یکی از نمادهای فوتبال روسیه بدل شده است؟
او چگونه دروازه بانی کرد که س�اندرو ماتزوال س�تاره تیم مل�ی ایتالیا درباره اش
گفت :بازی او در زمین از من هم بهتر است؟!
*******
کارگری  12ساله در شمال مسکو
داس��تان زندگی عنکبوت سیاه فوتبال ش��وروی از همان آغاز با سختی های زیاد همراه بود؛
لو ایوانوویچ یاش��ین در  22اکتبر  1929در مسکو متولد شد .پدرش کارگر بود و لو هم خیلی
زود طعم کارگری را چشید .تنها  10سال داشت که آلمان نازی به شوروی حمله کرد و به این
ترتیب کش��ورش وارد جنگ جهانی دوم شد .در آن ش��رایط مردان باید به جنگ می رفتند و
پسران هم سن و سال یاش��ین هم مجبور بودند تا در کارهای مربوط به جنگ کمک کنند .لو
به عنوان مکانیک دس��تگاه های الکتریکی آموزش دید و در کارخانه ای در توشینو در شمال
مس��کو مشغول به کار ش��د .در همین دوران بود که فعالیت های چندی در رشته هایی چون
هاکی روی یخ ،فوتبال و بسکتبال انجام داد.
*******
 20سال حضور در دینامو مسکو
جنگ جهانی در س��ال  1945تمام شد اما حاال نوبت س��ربازی یاشین فرا رسیده بود.چندی
بعد آرکادی چرنیشوف مربی جوانان دینامو مس��کو استعداد او را کشف کرد و چندی بعد لو
در س��ال  1949با تیم دینامو مسکو قرارداد امضا کرد .اولین بار که او برای تیم اصلی دینامو به
میدان رفت در س��ال  1950بود و مقدر بود که او وفادارانه  20سال تمام درون دروازه این تیم
بایستد و در  326بازی برای این تیم ،آماری حیرت انگیز به جای گذارد.
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